Kringnieuws
Inhoud
●
●

● Agenda
● Welkom
● Verjaardag leerkrachten
● KSG dienst
● Kanjertraining
● Denktank ouders
● Leerlingenraad
●
●
●

Boekhorsterweg 15
8431 CW Oosterwolde
0516 - 512452
1-11-2018

Herinnering:
● Lege batterijen kunnen ingeleverd worden
in de ton in de grote zaal.

Sparen voor ons Goede Doel:
Onderwijs voor Kinderen in Kenia
(Deze actie loopt nog tot eind dit kalenderjaar)

Agenda
7-11

Nationaal schoolontbijt

6-11 en 8-11

Juf Anja afwezig

11-11

KSG dienst

14-11

Groep 8 bezoek Stellingwerf 10-12
Fiets mee!

Welkom
Sinds 5 november zit in groep 2 Hillery
Brathwaite. Ze komt uit Curaçao en is een
nichtje van Quierano en Shayvienne. Van
harte welkom Hillary! Veel plezier bij ons op
school.
Nationaal Schoolontbijt
Ook dit schooljaar doen we mee met het
Nationaal Schoolontbijt. Dat is op woensdag 7
november. U heeft daarover van Juf Jolanda
ook al een mail ontvangen. De kinderen
ontbijten die dag op school. Op die dag wordt
landelijk stilgestaan bij het belang van een
goed ontbijt voor de prestaties van kinderen
op school. Zie ook:
https://www.schoolontbijt.nl/ouders
Verjaardagen leerkrachten
In het team is afgesproken dat we naar ouders
en kinderen toe helder willen hebben dat als
de leerkracht de eigen verjaardag met de klas
viert, hier geen cadeautjes tegenover
hoeven staan. Een zelfgemaakte tekening
(onderbouw) of kaart is leuk, maar verder is
een presentje niet nodig.
KSG dienst
We herinneren u nog aan de KSG dienst van
zondag 11-11! De uitnodiging is voor de
herfstvakantie al meegegeven. Start: 9.30 uur
in Het Anker.
Kanjertraining
Afgelopen woensdag hebben de leerkrachten
een bijscholing gevolgd voor de
Kanjertraining. Naast het bespreken en
oefenen van interventies zijn we ook bezig
geweest met een opzet voor een schoolplan.
Hier wordt u als ouder ook bij betrokken. Het
plan is om in 2019-2020 weer een
ouderavond te organiseren over de
Kanjertraining. Ook zullen er momenten
worden georganiseerd waarbij ouders
betrokken worden bij de Kanjertraining in de
klas. Wordt vervolgd dus.

Denktank ouders
Op maandag 19 november is de eerste
‘Denktank’ bijeenkomst met ouders die zich daar
voor willen opgeven. In de gele info folder
Ouderparticipatie heeft u kunnen lezen welk
onderwerp aan bod komt. Op 19 november is
dat: ‘Taalgebruik en gamen’. In de week voor 19
november zullen we u vragen zich aan te
melden. Onthoudt u alvast de datum?
Leerlingenraad
Voor de vakantie en deze week zijn de kinderen
van de leerlingenraad in de klas gekozen. Er zijn
6 bijenkomsten waarvan 2 samen met de
leerlingen van de Boekhorst. Voor meer
informatie zie onze website.
Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

